
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                               Nr.157/26.05.2008 
 
 
 
    ANEXA 1 
    (la metodologie) 
 
 
                          RAPORT DE AUTOEVALUARE 
                       Perioada :  25.06.2005 – 26.05.2008 
 
 
    1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 
    1.1. Denumirea: S.C. PLASTPROD S.R.L. 
    1.2. Statutul juridic*1): S.R.L. 
    1.3. Actul de înfiinţare*2): Sentinta civila nr.746/02.12.1994(tribunalul Satu Mare), 
cerere inmatriculare 20397/18011.98 – Camera de Comert Iasi, act aditional 435/ 
03.02.2003 – Oficiul Registrul Comertului Iasi.  
    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 3751 
    1.5. Director general/Director: Dr. Ing. Savencu Corneliu Emilian (0745.849647) 
    1.6. Adresa: Localitatea Holboca Jud. Iasi, CP-707250 
    1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0232.278792, 0232.278792, www.plastprod.ro, 
info@plastprod.ro.
    2. Domeniul de specialitate : Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
(pasmanterie) 
    2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 3326,99 
    2.2. Conform clasificării CAEN: 1396 
    3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 
    3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, 
inovare: (maximum 1.000 de caractere):  
 - elaborarea de noi produse textile, sisteme si componente ale acestora, specifice 
tehnologiilor textile 
 - testarea performantelor sistemelor si componentelor realizate 
 - transferul produselor elaborate la nivel de prototip catre diversi beneficiari, sau 
catre firma 
 - crearea premiselor pentru colaborarea cu universitati si institute de cercetare 
  
    3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de 
recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere): 
 - realizarea de noi produse textile 
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 - dezvoltarea unor noi tehnologii  cu consum redus de energie, noxe, specifice 
prelucrarii benzilor textile 
 - realizarea de sisteme complementare echipamentelor textile, necesare 
implementarii tehnologiilor neconventionale 
 - elaborarea unor lucrari stiintifice in vederea cresterii vizibilitatii societatii 
comerciale, in ceea ce priveste abordarea aspectelor specifice cercetarii stiintifice 
 - elaborarea unor propuneri de inventii ce vor rezulta in urma derularii diferitelor 
tipuri de activitati de cercetare 
 - participarea la targuri si expoziti nationale si iaternationale cu produsele realizate 
in urma cercetarii 
 
     3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat: 
           - datorii la bugetul de stat sunt la T.V.A.=44,82lei 
 
 
    4. Criterii primare de performanţă 
                                                                       punctaj 
    4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate 
ISI*4) : - 
    4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice :  -                                 x 30 
    4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) : -                                         x 5 
    4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) :   -     x 5 
    (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1) 
                                               Total punctaj cap. 4.1:- 
    4.2. Brevete de invenţie*7) : - 
    4.2.1. Număr de brevete     : -                                         x 30 
    4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI : -                    x 5 
    (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2) 
                                               Total punctaj cap. 4.2: - 
    4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe 
brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi 
servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar 
    (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi 
tehnologia). 
    4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii : 2               x 20 
    (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca 
anexa nr. 4.3) 
                                               Total punctaj cap. 4.3: 
                                               Total punctaj cap. 4: 40 
 
    5. Criterii secundare de performanţă 
    5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără 
cotaţie ISI 
    5.1.1. Număr de lucrări                                                x 5 
    (Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1) 
                                               Total punctaj cap. 5.1: -       
    5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 
program : -  
    5.2.1. Număr de comunicări prezentate : 5                              x 5 
    (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2) 

  
                                               Total punctaj cap. 5.2:25 
    5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, 
normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau 
perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 
    5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.:                     x 5 
    (Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 
5.3) 
                                               Total punctaj cap. 5.3:- 
                                               Total punctaj cap. 5: 25 
 
 



 
    6. Prestigiul profesional 
    6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor 
reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective 
editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute 
    Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: -         x 20 
    Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii 
    6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din 
categoria B în clasificarea CNCSIS) 
    Număr de prezenţe:  -                                                  x 10 
    Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii 
    6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie 
    Număr de premii:  -                                                    x 20 
    Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul 
    6.4. Premii naţionale ale Academiei Române 
    Număr de premii:  -                                                    x 20 
    Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul 
    6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare 
    Număr de conducători de doctorat: -                                   x 10 
    Nr. crt.    Nume 
    6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare 
    Număr de doctori în ştiinţă:           1                              x 10 
 
 
                                            Total punctaj cap. 6: 10 
                                            Total punctaj cap. 4+5+6: 40+25+10=75 
 
 
    7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face 
evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea): 
         - veniturile realizate prin contracte de cercetare pe perioada raportari = 6250 lei 
 
    7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri 
publice*9): - 
    7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri 
private: - 
    7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri 
publice*10):  3 
 
 - CEEX 152/2005 (29438/04.10.2005)-Structuri textile inteligente pentru 
imbracaminte comunicanta. (2005 – 5000 lei, 2006 – 1200 lei) 
 -    CEEX    205/20.07.2006 – Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact 
ecologic  pentru echipamente textile  (2006 – 5000 lei, 2007 – 45000lei, 2008 – 100000) 
 -    CEEX   2741/2007 – Tehnologii avansate de mediu in industria textila si sisteme 
integrate de supraveghere si prevenire a poluarii apelor reziduale (anii :2007-2010 : 2009 – 
62000 lei, 2010 – 138000 lei) 
 
     7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri 
private: - 
    7.5. Alte surse: - 
 
    7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie): 
 

AN 
(luna) 

2005 
(06 – 12) 

2006 
(01 – 12) 

2007 
(01 – 12) 

2008 
(01 – 05) 

Venituri(lei) 455536 701167 744635 212041 



 
    8. Resursa umană de cercetare 
    (situaţia va fi prezentată pe ani) 
 
Nr. 
Crt. 

NUME PERSONAL CERCETARE FIRMA ANII 
2005 2006 2007 2008

1. Dr. Ing. Savencu Corneliu  DA DA DA DA 
2. Ing. Juncu Gheorghe (Ing. principal proiectant 1) DA DA DA - 
3. Ing. Juncu Bogdan - - - DA 
4. Teh. Simiuc Vasile DA DA DA DA
 TOTAL PERSONAL CECETARE / AN 3 3 3 3 
   

    8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-
dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: 3/1 (2005 – 2008) 
  8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: - 
    8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: - 
    8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: - 
    8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: - 
    8.1.5. Asistenţi de cercetare: - 
    8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 2 
    8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane 
    8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-
dezvoltare la data completării formularului: - 
    8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada 
pentru care se face evaluarea: 2 teze de doctorat in curs de realizare, de la Facultatea de 
textile, indrumator domnul Profesor dr. Ing. Dumitru Liute 
 -1.  Influenta  proceselor fizico-chimice, in realizarea benzilor textile tehnice 
 Doctorand ing. Paul Diac 

-2.  Cercetari privind dezvoltatea articolelor tehnice in pasmanterie 
Doctorand ing. Violeta Bordeianu   
 

    9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 
    9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 1 
       Laborator de incercari fizico-mecanice   (Nu este acreditat, este folosit pentru uz 
intern), unde se pot determina :  
- finete , torsiune , sarcina de rupere si alungire la rupere la fire  
- determinari structurale a produselor textile( lupe, microscop sterioscopic, electronic) 
- determinarea tensiunilor in fire in timpul proceselor tehnologice (tensiometre) 
- determinarea grosimi benzilor elastice si neelastice (comparator cu cadran analogic si 
contact electric) 
- determinarea masei specifice la benzile textile (balanta electronice, balanta analitica) 
- determinarea elasticitatii benzilor     
- determinarea vitezelor de lucrula utilaje, pediverse faze de fabricatie   
- determinarea temperaturilor de lucru, in diferite faze tehnologice (pirometru mecanic si 
electronic in IR cu urmarire cu raza laser) 
 
 



    9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: 
     
Nr. 
crt. 

Echipamentul Anul 
fabr. 

Valoarea 
EURO 

Sursa de finantare a 
investitiei 

Cofinantare 
Plastprod 

Finantare 
buget 

1. Masina de tesut panglici Varitex  V.4Ni 4/45 2001 16250 6337 9913 
2. Masina de tesut panglici Varitex4/45 2001 16250 6337 9913 
3. Masina de tesut panglici  NF42 2/84G Mucov III 2001 46610 18178 28432 
4. Masina de tesut panglici  NF28 2/66G 2001 16250 6337 9913 
5. Masina de rolat metrat benzi elastice si rigide 2008 18700 10472 8228
                                                                          TOTAL : 114060 47661 66399 
 
 
 
 
 

Director, 
Dr. Ing. Corneliu Savencu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXA nr.4.3.  

( Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani) 

 

Nr. 

crt. 

Proiect 

Contract de cercetare/contract comercial 

Beneficiar 

Rezultat 

  Termen 
de 
raportare/
predare  

(luna) 
0 1 2 3 
  Anul 2006 
1. Proiect: Obtinerea benzilor textile, cu efect gripant, 

necesare in confectii 

Contract de cercetare : Nr. 05/21.03.2006 

Beneficiar: s.c. John H. King productie s.r.l.

Realizat 21.06.2007 

 Anul 2008   
2. Proiect. Obtinere de benzi elastice, cu alungire 

maxima de 1%, la spalari repetate. 

Contract de cercetare: Nr.02/14.01.2008 

Beneficiar s.c. John H. King productie s.r.l. 

Realizat faza 
experimentala 

 

14.05.2008 
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ANEXA 5.2 
 
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2) 
 
 
 2007 
 

- 1. Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic pentru 
echipamente textile-symtex (etapaII). Diploma de excelenta si Medalia de aur 
la Salonul international de inventica PRO INVENT, Editia V-a, Cluj Napoca 2007 

- 2. Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic pentru 
echipamente textile-symtex (etapaII), Medalia de argint – Salonul de Inventica 
2007 IASI 

 
   2008 
 
- 3. Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic pentru 

echipamente textile-symtex (etapa III)Diploma de excelenta si medalia de bronz 
la Salonul international de inventica PRO INVENT, Editia VI 2008 Cluj-Napoca 

- 4. Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic pentru 
echipamente textile-symtex (etapa III) Diploma de excelenta la Targul 
international Tehnic TEGA M_ 2008 Timisoara 

- 5. Studii privind modificarea suprafetei tesaturii din poliamidaprin grefare 
de 2-hidroxy etil metacrilat(HEMA)prin efect corona.- Ana Irina Ecsner, 
Corneliu Savencu, Emil Meresan, aparuta la editura Performantica, cu ISBN978-
973 730-491-9, la  Conferinta internetionala :Cercetari si tehnologii 
inovative performante– Editia XX-a Salonul International al Inventiilor, 
cercetarii, transferului tehnologic, Editia a XII-a, INVENTICA 2008. (IASI-
600)  

- 6. Sisteme mecatronice mobile inteligente cu impact ecologic pentru 
echipamente textile-symtex (etapa III)...............                              
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